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REGRAS DE PERFORMANCE 

 
Performance Solo 

 
• O Artista terá que se apresentar no palco com uma coreografia no tempo de 3 

minutos ate 3:30 minutos. 

• Será punido o artista que descumprir os tempos mínimo e máximo 
estabelecidos no item 2.3.3. de regulamento. 

• A performance pode ser livre ou com os aparelhos oferecidos pelo Pole Show 

Brazil que serão eles:  

o 5 (cinco) barras de 4 metros de altura com as funções estáticas e giratórias, 

45mm de diâmetro, da marca Levit; 

o 2 (duas) Liras uma de 90 cm de diâmetro e uma de 70 cm de diâmetro;  

o 2 (dois) tecidos acrobáticos com 18 metros cada que serão instalados 

numa altura de 4 metros; 

o 1 (um) trapézio fixo com 2,10 de corda e 1,40 de barra,  

Caso queira algum aparelho diferente por favor nos informar e levar no dia do 

Show. 

• O Artista pode utilizar de cenário e ou vídeo no telão durante sua performance. 

• O Artista pode utilizar de objetos e acessórios na performance desde que o 

mesmo não danifique o palco e ou aparelhos. 

• O Artista pode interagir diretamente com o público desde que não cause 

constrangimento com o mesmo. 

• O Artista pode utilizar das diversas formas artísticas para se expressar no palco, 

evitando abordagem de religião, política e/ou criança em performances de apelo 

sensual e/ou ofensivo. Caso isso corra, irá ser desqualificado. 

• O Artista pode utilizar de muita criatividade para o seu figurino sem restrição de 

nenhum tipo de material podendo ser um bikini, sunga, pintura corporal ou até 

grandes adereços de plumas e paetês desde que as partes íntimas não estejam a 

mostra. 

• Está proibido a amostra das partes íntimas do artista. 

• O Artista pode fazer performance de striptease, desde que não seja striptease 

total. 

• O Artista solo não pode ter figurante em sua performance.  

• Caso artista solo desista de participar ele poderá ser substituído por outro 

que passou pelo processo seletivo.  

• O Artista não pode passar produto de grip direto na barra. 

• Caso o artista queira utilizar de algo em sua performance que não consta neste 

anexo por favor contatar a organização. 

• Estas regras poderão ser alteradas em qualquer momento caso haja necessidade 

de acordo com a proposta do evento. 

• Por favor é de grande importância a aceitação e entendimento das regras que 

segue a proposta que será oferecida no evento. 

 

 
 
 



 

Performance Dupla 
 

• Os Artistas terão que se apresentar no palco com uma coreografia no tempo de 

3:30 minutos até 4:00 minutos. 

• Será punido o artista que descumprir os tempos mínimo e máximo estabelecidos 
no item 2.3.3. de regulamento. 

• A performance pode ser livre ou com os aparelhos oferecidos pelo Pole Show 

Brazil que serão eles:  

o 5 (cinco) barras de 4 metros de altura com as funções estáticas e giratórias, 

45mm de diâmetro, da marca Levit; 

o 2 (duas) Liras uma de 90 cm de diâmetro e uma de 70 cm de diâmetro;  

o 2 (dois) tecidos acrobáticos com 18 metros cada que serão instalados 

numa altura de 4 metros; 

o 1 (um) trapézio fixo com 2,10 de corda e 1,40 de barra,  

Caso queira algum aparelho diferente por favor nos informar e levar no dia do 

Show. 

• Os Artistas podem utilizar de cenário e ou vídeo no telão durante sua 

performance. 

• Os Artistas podem utilizar de objetos e acessórios na performance desde que o 

mesmo não danifique o palco e ou aparelhos. 

• Os Artistas podem interagir diretamente com o público desde que não cause 

constrangimento com o mesmo. 

• Os Artistas podem utilizar das diversas formas artísticas para se expressar no 

palco, evitando abordagem de religião, política e/ou criança em performances de 

apelo sensual e/ou ofensivo. Caso isso corra, irá ser desqualificado. 

• Os Artistas podem utilizar de muita criatividade para o seu figurino sem restrição 

de nenhum tipo de material podendo ser um bikini, sunga, pintura corporal ou até 

grandes adereços de plumas e paetês desde que as partes íntimas não estejam a 

mostra. 

• Está proibido a amostra das partes íntimas do artista. 

• Os Artistas podem fazer performance de striptease, desde que não seja striptease 

total. 

• Os Artistas de duplas não podem ter figurante em sua performance. 

• Caso algum dos artistas da dupla desista, o mesmo poderá ser substituído por 

outro enviando todos os dados para a organização e pagando a taxa de inscrição.  

• Caso a dupla desista a mesma poderá ser substituído por outro que passou pelo 

processo seletivo.  

• Os Artistas não podem passar produto de grip direto na barra. 

• Caso os artistas queiram utilizar de algo em sua performance que não consta 

neste anexo por favor contatar a organização. 

• Estas regras poderão ser alteradas em qualquer momento caso haja necessidade 

de acordo com a proposta do evento. 

• Por favor é de grande importância a aceitação e entendimento das regras que 

segue a proposta que será oferecida no evento. 
 
 
 



 

Performance Grupo 

• Os Artistas terão que se apresentar no palco com uma coreografia no tempo de 

4:00 minutos até 5:00 minutos.   

• Será punido o artista que descumprir os tempos mínimo e máximo estabelecidos 
no item 2.3.3. de regulamento. 

• A performance pode ser livre ou com os aparelhos oferecidos pelo Pole Show 

Brazil que serão eles: 

o 5 (cinco) barras de 4 metros de altura com as funções estáticas e giratórias, 

45mm in deametro, da marca Levit; 

o 2 (duas) Liras uma de 90 cm de diâmetro e uma de 70 cm de diâmetro;  

o 2 (dois) tecidos acrobáticos com 18 metros cada que serão instalados 

numa altura de 4 metros; 

o 1 (um) trapézio fixo com 2,10 de corda e 1,40 de barra,  

Caso queira algum aparelho diferente por favor nos informar e levar no dia do 

Show 

• Os Artistas podem utilizar de cenário e ou vídeo no telão durante sua 

performance. 

• Os Artistas podem utilizar de objetos e acessórios na performance desde que o 

mesmo não danifique o palco e ou aparelhos. 

• Os Artistas podem interagir diretamente com o público desde que não cause 

constrangimento com o mesmo. 

• Os Artistas podem utilizar das diversas formas artísticas para se expressar no 

palco, evitando abordagem de religião, política e/ou criança em performances de 

apelo sensual e/ou ofensivo. Caso isso corra, irá ser desqualificado. 

• Os Artistas podem utilizar de muita criatividade para o seu figurino sem restrição 

de nenhum tipo de material podendo ser um bikini, sunga, pintura corporal ou até 

grandes adereços de plumas e paetês desde que as partes íntimas não estejam a 

mostra. 

• Está proibido a amostra das partes íntimas do artista. 

• Os Artistas podem fazer performance de striptease, desde que não seja striptease 

total. 

• Os Artistas não podem passar produto de grip direto na barra. 

• Caso os artistas queiram utilizar de algo em sua performance que não consta 

neste anexo por favor contatar a organização. 

• Os Artistas em grupo não podem ter figurante em sua performance. 

• Caso algum dos artistas da grupo desista, o mesmo poderá ser substituído por 

outro enviando todos os dados para o organização e pagando a taxa de inscrição.  

• Caso o grupo desista o mesmo poderá ser substituído por outro que passou pelo 

processo seletivo.  

• Caso o grupo queira adicionar mais participantes poderá ser feito enviando os 

dados com a taxa de inscrição para organização com prazo até 2 semanas do 

show.  

• Estas regras poderão ser alteradas em qualquer momento caso haja necessidade 

de acordo com a proposta do evento. 

• Por favor é de grande importância a aceitação e entendimento das regras que 

segue a proposta que será oferecida no evento. 


